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Výrobok Jednozložková nízkoviskózna kvapalina na báze vodnej disperzie 
styrenakrylátového kopolyméru SOKRAT, vytvárajúca po vytvrdnutí 
transparentný polymérnou vodou nerozpustný film. Zjednocuje savosť
podkladu a zvyšuje adhéziu následných vrstiev.

Vlastnosti  Po vytvrdnutí, vo vode nerozpustná;
 Penetrácia - zvyšuje prídržnosť k podkladu (tzv. kotvenie), pevnosť a
    pružnosť;
 Paropriepustná;

Použitie - Penetračný a kotviaci náter pod fasádne náterové hmoty
- Penetračné nátery nových stien z tehlového muriva a iných minerálnych
  podkladov pred nanášaním omietok
- Penetračné nátery nových i starých omietok (vápenné, sadrové, štukové   a
  pod.) sadrokartóny pred maliarskymi nátermi
- Penetračné nátery anhydridových podkladov; 

Balenie Fľaša 1l a 2l, bandaska 5l, 10l, 25l a 50l
Farba Mliečne biela

Technické údaje
Zloženie - emulzia kopolymérov

Konzistencia - nízkoviskózna kvapalina
Hustota g/cm3 1,01

Viskozita mPa.s 70 podľa STN 67 3016

Tepelná odolnosť °C +5 pri preprave nesmie zmrznúť
Aplikačná teplota °C +5 / +40

Doba vytvrdnutia penetr. náteru hod 2-4 v závislosti na teplote a rel. vlhkosti
Skladovateľnosť mesiace 24 pri teplotách od +5°C do +25°C

Približná spotreba

Výdatnosť

l/m2

m2/l

0,04 – 0,10

až 40 

(v závislosti na nerovnosti a nasiakavosti 
podkladu pri riedení až 1 : 15)
pri riedení 1:15 na slabo savom podklade

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.

Pokyny Nanášame štetcom, valčekom alebo striekaním. Vlhkosť podkladov pred 
aplikáciou musí byť v súlade s STN 74 4505. Po zaschnutí nanášame ďalšiu 
technologickú vrstvu (malta, betón, lepidlo, náter apod.) priamo na 
penetrovaný povrch. 
1. Penetrácia podkladu a kotvenie:
Náter možno riediť vodou v pomere 1:2 až 1:15 . Pri aplikácii na silno savý 
podklad, náter po zaschnutí opakujeme. Po zaschnutí nanášame maltu 
(omietku) priamo na zaschnutý povrch. Spotreba: náter 0,04 – 0,1 lit. / m²;

Upozornenie Nemožno nanášať na zmrznuté podklady!
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Čistenie Materiál: ihneď vodu
Ruky: pasta na ruky, mydlo a voda

Zaschnutý úbytok (polymér) od týchto náterov nemožno rozpustiť vo vode a 
ani plnohodnotne v organických rozpúšťadlách, v ktorých iba buble. Previesť 
to ide najlepšie acetónom tak, že sa pomocou textílie (navlhčenej
rozpúšťadlom) postupne sníma zaschnutý polymér z podkladu. U silných 
úbytkov musí organické rozpúšťadlo pôsobiť na narušenie štruktúry dlhšie. 
Rozpúšťadlo acetón, riedidlo C-6000 aj. pri nitrocelulózovej farbe nie je ako 
toluén či perchloretylen toľko toxické, viac menej je potreba dodržať
bezpečnosť práce. Riedidla pre syntetické farby a iné rozpúšťadlá s dlhším 
uhľovodíkovým reťazcom štruktúru zaschnutého polymérov z náteru 2802A 
narušia pomalšie alebo iba nabublajú a rozmažú. Zanedbanie skorého umytia 
vodou všetkých znečistených miest prináša tieto problémy pri čistení. Polymér
na podklade veľmi pevne drží a pri penetrácii do podkladu ich nenávratne
spevňuje.

Bezpečnosť Viď «Karta bezpečnostných údajov 09.S-T7-10».
Aktualizácia Aktualizované dňa: 05.04.2016 Vyhotovené dňa: 08.01.2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom 
testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať 
najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za 
žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je 
povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické 
oddelenie. 




